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Os ensaias regionais so constituidos de cultivares que se
mostraram pnojnTl-ss,aras em experirnentos anteriormente.çondttzidos em)
diferentes regiões do paTs produtoras de feijio cau;pi. Aqu;eLas que
mantiv,era.m sua e,&tabj.iidade produtiva e cujos grg:5 atenderem as

I

i
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ex iginc4 as de mercado poderio ser difundidas para os a9rtcujt-or.e53
locais.
Com esse propõsito foi conduzido um ensaio no Campo Expe
rimental de Mazagio em Latossolo Amarelo de textura média, cuja a
nálise quimica apresentou 5,0 de pH; 2,Oppm de fósforo; 18ppm de
potássio; 1,9me% de cálcio i- magnésio e 1,Ome% de aluminio. Usou-se
um delineamento experimental de blocos ao acaso com .12 tratamentos
(cultivares) e 4 repetiç6es. O espaçamento utilizado foi de 0,75m x 0,50m
e duas sementes por cova. Por ocasio da semeadura (16/6/84) efetu
ou-se uma adubação com 60k9/fia de P 2 0 5 e 40k9/fia de K 2 0. Os tratos
culturais constaram de uma capina manual e controle quimico 'de vaqu.tnhas.
Os resultados obtidos pelas cultivares estudadas estio !
presentados na Tabela 1.
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Em ternos de produtividade observou-se que as cultivares
avaliadás, de um modo geral, ccnfirmaram seus bons desempenhos de
monstrados em avaliaç6es anteriores, destacando-se as cultivares
CNCx 21-07E e CNCx 24-015E, cõnt rendimentos médios de 800kg/ha de
gros. Além da boa produtividade, as referidas cultivares apresen
taram peso de 100 sementes de 20,89 e 15,99, respectivamente, o
que lhes confere um padrõo comercial aceitvel tendo em vista que
as cultivares atualmente utilizadas apresentam peso de 100 Se
mentes em torno de lSg.
A cultivar local Brariquinho produziu 624kgIha, o que re
presenta um rendimento 22% abuixo do obtido pela cultivar CNCx 21-07E.
A menor produtividade do ensaio foi apresentada pela cultivar Se
ridó com 588k9/ha.
O ciclo vegetativo das plantas até a f1oraço média foi
de 39 dias para a cul tivar mais produtiva (CNCx 21 -07E) e de 46
dias para a cultivar local Branquinho.
As cultivares que se destacaram no experimento serio no
vamente avaliadas sob diferentes condiç6es edãficas para posterior
incorporaçio açs sistemas de produao do Amap.
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TABELA 1.

Cultivares de feijão caupi avaliadas, ciclo

vegetativo

atè a fioraçio rndia, rendimento de grãos e peso

de 100

sementes. Mazaco. AP. 1984.

Culti V ares

Floraçío
(dias)

Rendimento
(kg/ha)

Peso 100 sementes
(g)

CNCx 21-07E

39

801

20,8

CNCx 24-015E

41

800

15,9

CNCx 105-12E

43

755

16,1

CNCx 24.-016E

40

739

15,0

CNCx 103-IOE

40

721

16,1

CNCx 24-21E

40

701

15,2

CNCx 105-29E

40

669

17,4

CNCx 105-18E

40

669

14,8

CNCx 36-5E

39

645

17,0

Branquinho (AP)

46

624

15,4

Pitiuba

45

613

20,0

Serid6

44

588

20,3

